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INTRODUKTION TIL 
UNDERSØGELSEN



INDLEDNING

LEGOLAND  Billund Resort (LLBR) arbejder målrettet med at markedsføre 

resortet på det svenske marked. Rejsevaner, beslutnings- og bookingprocesser 

udvikler sig hastigt, og attraktioner og destinationer skal være agile og hurtigt 

kunne tilpasse sig nye tendenser. Den generelle udvikling i rejsevaner – såvel som 

en række konkrete indikatorer – peger på, at det svenske marked, som LLBR 

agerer på, forandrer sig hastigt. Opdateret viden om målgruppens adfærd samt 

deres kendskab og rejseintention til LLBR i forhold til konkurrerende destinationer 

og attraktioner er en nødvendig forudsæt for en effektiv markedsføring af LLBR. 

LLBR ønsker derfor at gennemføre en markedsundersøgelse, der belyser 

markedet ud fra disse parametre, og etablerer et opdateret videngrundlag. 

Målgruppen er børnefamilier i alle svenske regioner ekskl. de nordlige. 

Undersøgelsen skal gøre det muligt for LLBR at arbejde målrettet med at 

kommunikere direkte og effektivt til målgruppen og delmålgrupper. Dette med 

henblik på at tiltrække de svenske besøgende til destinationen såvel fastholde 

dem i en længere periode. 

Markedsanalysen skal således give LLBR et indblik i målgruppen ud fra forskellige 

vinkler. Dette inkluderer bl.a. børnefamiliernes rejsevaner, behov, kendskab og 

potentiale for at besøge LLBR. Analysen skal såvel afdække relevante ændringer, 

barrierer og potentialer, som LLBR kan udnytte til at optimere sin markedsføring 

og målrette sin indsats mod det svenske marked.

LÆSEVEJLEDNING

De væsentligste resultater og konklusioner er 

samlet i denne rapport. Rapporten indeholder 

efter denne introduktion en beskrivelse af 

undersøgelsens datagrundlag og metode samt en 

definition af identificerede (under)målgrupper.

Rapporten fremlægger indledningsvist analysens 

centrale hovedkonklusioner, hvorefter rapporten 

er inddelt i fire temaafsnit: 

1) Valgkriterier

2) Benchmark og kendskab til konkurrenterne

3) Destinationen LEGOLAND  Billund Resort

4) Eksponering og annoncetest

Den generelle rejseadfærd blandt svenske 

børnefamilier i relation til korte og lange 

ferierejser fremgår i appendiks. 

God læselyst! 
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DATAINDSAMLING OG 
METODE

Undersøgelsen er baseret på i alt 1.986 webinterviews, 

som er indsamlet via Epinions svenske panel. Data er 

indsamlet i oktober 2018.

Målgruppen for undersøgelsen er svenskere med 

hjemmeboende børn i alderen 2-15 år. Børnefamilier 

som kun har hjemmeboende børn under 2 år eller over 

15 år er blevet frascreenet undersøgelsen. 

De indsamlede data er efterfølgende blevet vejet på 

plads i henhold til børnefamiliernes fordeling på de 

enkelte regioner. Vejningen er baseret på svensk 

registerdata. 

De indsamlede data er fordelt efter følgende områder 

(de øvrige, nordlige regioner indgår ikke):

▪ Norra Mellansverige: Dalarna, Gävleborg og

Värmland

▪ Östra Mellansverige: Södermanland, Uppsala, 

Västmanland, Örebro og Östergötlands

▪ Stockholm: Stockholm

▪ Småland och öarna: Gotlands, Jönköping, Kalmar 

og Kronoberg

▪ Sydsverige: Blekinge og Skåne 

▪ Västsverige: Halland og Västra Götaland.
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Sydsverige

Antal respondenter 251

Västsverige

Antal respondenter 454

Östra Mellansverige

Antal respondenter 365

Stockholm

Antal respondenter 554

Småland och öarna

Antal respondenter 185

Norra Mellansverige

Antal respondenter 176



MÅLGRUPPER I 
UNDERSØGELSEN 25% 

MIDTERGRUPPE

Har kun
hjemmeboende børn
mellem 6-12 år.

40%

65%

41%

16% 
TEENAGERS

Har kun
hjemmeboende
børn over 12 år.

16% 
PRESCHOOL

Har kun
hjemmeboende
børn under 6 år.

I undersøgelsen arbejdes der med forskellige 

grupper af børnefamilier. Hensigten er at 

fremhæve eventuelle forskelle i adfærd, motiver og 

behov mellem forskellige grupper af børnefamilier.

Børnefamilierne er inddelt i følgende tre 

målgrupper alt efter alderen på deres børn.

▪ Preschool: Respondenter som kun har 

hjemmeboende børn under 6 år.

▪ Midtergruppe: Responder som kun har 

hjemmeboende børn mellem 6-12 år.

▪ Teenagers: Responder som kun har 

hjemmeboende børn over 12 år.

Børnefamilier som kun har hjemmeboende børn 

under 2 år eller over 15 år er blevet frascreenet 

undersøgelsen.

Denne inddeling er valgt, fordi analysen viser, at 

der er forskel på tværs af disse grupper på en 

række parametre. 
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CENTRALE 
KONKLUSIONER



VALGKRITERIER

BENCHMARK OG 
KENDSKAB TIL 
KONKURRENTERNE

▪ Svenske børnefamilier anvender i høj grad feriedestinationens hjemmeside samt anbefalinger 

fra venner og familie, når de søger inspiration og information. 

▪ Et godt prisniveau samt godt vejr har stor betydning for alle børnefamilier, når de vælger 

destination. Aktiviteter for børn og børnefamilier har mindre betydning for familier med 

teenagers, men stor betydning for dem med mindre børn.

▪ Udviklingen i valutakursen har for en stor del gjort det mindre attraktivt at holde ferie i 

Danmark.

▪ Ca. hver femte af de svenske børnefamilier mener, at der er forhold, som har gjort Danmark 

mindre attraktiv at besøge de senere år.

▪ Ni ud af ti Svenske børnefamilier kender LEGOLAND  Billund Resort.

▪ LEGOLAND Billund Resort har mange besøg fra målgrupperne med ældre børn, mens der er et 

stort potentiale i preschool målgruppen, der er ”nye familier”, og som primært har besøgt 

andre attraktioner som fx Liseberg. 

▪ Geografien har signifikant betydning for, om man forventer at besøge LEGOLAND Billund 

Resort eller andre attraktioner. 

CENTRALE KONKLUSIONER I/II
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9

DESTINATIONEN
LEGOLAND BILLUND 
RESORT

EKSPONERING OG 
ANNONCETEST 

▪ Selvom preschool målgruppen i mindre grad har besøgt, så bunder det kun delvist i manglende 

kendskab. Der er flere genbesøg blandt dem med ældre børn, men den største andel, der 

forventer at besøge i fremtiden, findes i preschool målgruppen

▪ LEGOLAND er fyrtårnet i LLBR og kendes af flest, men Lalandia kendes også af mange. Når 

respondenterne ser en beskrivelse af destinationen har de lyst til at bruge flere dage i LLBR. 

▪ Måler man i antal personer har LEGOLAND Billund Resort har det største besøgspotentiale fra 

svenske børnefamilier i Stockholm pga. befolkningstætheden. 

▪ Majoriteten af svenske børnefamilier vil betale mellem 2.000 – 6.000 SEK. for et ophold hos LLBR, 

og foretrækker en pakke med overnatning og entre. 

▪ Ca. halvdelen af de svenske børnefamilier har ikke set eller hørt om nogen former for 

annoncering eller reklame for LLBR. Der er flere, der har set annoncering, i Syd- og Västsverige, 

mens der er færrest i Stockholm og Norra Mellansverige. 

▪ Annoncen med en pris pr. person, der viser variationen af oplevelser i LLBR, klarer sig klar bedst i 

annoncetesten. 

▪ De kønsstereotype annoncer klarer sig dårligst. 

▪ Der ses mindre geografiske forskelle i forhold til, hvordan annoncerne klarer sig. 

CENTRALE KONKLUSIONER II/II



DER ER ET STORT 
POTENTIALE I AT TILTRÆKKE 
PRESCHOOL MÅLGRUPPEN
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90% (92%)

Kender eller har hørt 

om LLBR.

▪ Preschool målgruppen har et kendskab til LLBR, der er 

ligeså højt som for de øvrige målgrupper. Cirka 9 ud af 

10 kender eller har hørt om LLBR. 

▪ Der er imidlertid kun 11% der har besøgt indenfor de 

seneste 5 år, hvilket er væsentligt lavere end 

gennemsnittet på tværs. Det er særligt målgruppen i 

Sydsverige, som tidligere har besøgt LLBR.

▪ Hele 4 ud af 10 finder det dog sandsynligt, eller meget 

sandsynligt, at de vil besøge LLBR indenfor det næste år. 

LLBR er dermed den tredje mest attraktive attraktion 

blandt målgruppen, og overgås kun af Astrid Lindgrens 

Verden og Liseberg.

▪ Prisvilligheden ligger på niveau med øvrige 

børnefamilier, og godt halvdelen er således villige til at 

betale 6.000 SEK eller mere for et ophold.

▪ Målgruppen vil især gerne kombinere et besøg i 

LEGOLAND med oplevelser i zoologiske haver eller 

akvarier.

11% (27%)

har besøgt LLBR 

indenfor de seneste 5 

år.

40% (32%) 

finder det sandsynligt 

eller meget sandsynligt 

at de vil besøge LLBR 

indenfor det næste år.

54% (43%) 

Vil gerne kombinere et 

besøg i LEGOLAND med 

oplevelser i en zoologisk 

have.

43% (35%) 

Vil gerne kombinere et 

besøg i LEGOLAND 

med akvarieoplevelser.

49% (51%) 

Er villige til at betale 

6.000 SEK eller mere 

for et ophold i LLBR.

LLBR

NOTE: Tallene i parentes angiver gennemsnittet på tværs af alle børnefamilier.



STOCKHOLM ER 
GEOGRAFISK ET 
HØJPOTENTIELT OMRÅDE
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92% (92%)

Kender eller har hørt 

om LLBR.

27% (27%)

Har besøgt LLBR 

indenfor de seneste 5 

år.

32% (32%) 

Finder det sandsynligt 

eller meget sandsynligt 

at de vil besøge LLBR 

indenfor det næste år.

54% (49%) 

Har ikke set elle hørt om 

nogen annonce fra LLBR.

56% (51%) 

Er villige til at betale 

6.000 SEK eller mere 

for et ophold i LLBR.

LLBR

NOTE: Tallene i parentes angiver gennemsnittet på tværs af alle regioner.

▪ Kendskabet til LLBR er ligeså højt blandt 

børnefamilierne i Stockholm som i de øvrige regioner i 

Sverige. Flere har imidlertid ikke set eller hørt om nogen 

annonce fra LLBR.

▪ Derudover er besøgsandelen på 27% indenfor de 

seneste 5 år, hvilket betyder, at LLBR tiltrække en ligeså 

stor andel børnefamilier i Stockholm som 

gennemsnittet på tværs af de øvrige regioner. 

▪ Omkring 32% af målgruppen i Stockholm finder det 

desuden sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil 

besøge LLBR indenfor det næste år. Selv om andelen 

ligger på gennemsnittet, betyder befolkningstætheden i 

regionen, at Stockholm har det højeste 

besøgspotentiale målt i antal personer på 325.000.

▪ Målgruppen i Stockholm har desuden en højere 

prisvillighed end i de øvrige regioner, og hele 56% vil 

således gerne betale 6.000 SEK eller mere for et ophold i 

LLBR.



VALGKRITERIER



INSPIRATION- OG 
INFORMATIONSSØGNING

4%

8%

10%

13%

14%

17%

20%

22%

28%

44%

56%

70%

8%

8%

8%

16%

21%

18%

15%

29%

23%

46%

48%

63%

Reklamer i fjernsynet/radio

Rejsebøger

Printet materiale

Rejsebureauer

Reklamer på internettet

Rejsehjemmeside

Artikler i magasiner mv.

Anbefalinger på sociale medier

Brugerbedømmelser på rejsesites

Attraktionens hjemmeside

Anbefalinger fra venner og familie

Feriedestinationens hjemmeside

18-39 år
(n=773)

40+ år
(n=1141)
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Når du skal på en familieferie, hvor søger du så efter inspiration og information omkring aktiviteter, 

attraktioner mv. i området? 

Svenske børnefamilier anvender i høj grad 

feriedestinationens hjemmeside samt 

anbefalinger fra venner og familie.

Som det fremgår af grafen til højre, er 

feriedestinationens hjemmeside den mest populære 

inspiration- og informationskilde blandt de svenske 

børnefamilier. Derudover benyttes anbefalinger fra 

venner og familie samt attraktionens hjemmeside 

også af en stor andel.

Der ses ydermere nogle væsentlige forskelle mellem 

yngre (18-39 år) og ældre (40+ år) forældre. Det ses fx, 

at de ældre i højere grad benytter feriedestinationens 

hjemmeside, anbefalinger fra venner og familie, 

brugerbedømmelse på rejsesites og artikler i 

magasiner. Omvendt benytter de yngre i højere grad 

anbefalinger på sociale medier, reklamer på 

internettet, rejsebureauer eller reklamer i 

fjernsynet/radioen.



VALGKRITERIER VED VALG 
AF FERIEDESTINATION

Hvad har betydning for jer, når I skal vælge et sted at holde familieferie? At stedet…

Preschool
(n=313-316)

Midtergruppe
(n=477-484)

Teenagers
(n=314-319)

Et godt prisniveau samt godt vejr har stor 

betydning for alle børnefamilier.

Både familier med yngre og ældre børn tillægger 

prisniveauet og vejret stor betydning, når de skal vælge 

et sted at holde familieferie. Der ses kun mindre 

forskelle, hvor et godt prisniveau fx er mindre vigtigt for 

børnefamilier med teenagers. 

Aktiviteter for børn og børnefamilier har 

mindre betydning for familier med teenagers.

Både børnefamilier med børn i preschool alderen (under 

6 år) og midtergruppen (mellem 6-12 år) tillægger 

aktiviteter for børn og børnefamilier stor betydning, når 

de skal vælge et sted at holde familieferie. Det har 

omvendt langt mindre betydning for børnefamilier med 

teenagers.

… har et godt prisniveau, hvor 

vi får meget værdi for 

pengene 

… har godt vejr

… byder på aktiviteter for 
børn og børnefamilier

… giver mig muligheden for at 

opleve andre nærliggende 

steder

… er i rimelig køreafstand fra 

vores hjem

Hverken / ellerIngen betydning Stor betydning

14



DRIVERE VED VALG AF 
FAMILIEATTRAKTION

Preschool
(n=308-313)

Midtergruppe
(n=476-483)

Teenagers
(n=312-316)

Hvor stor betydning har følgende forhold for dig og din familie, når I besøger en familieattraktion fx en 

forlystelsespark på en ferie?

Attraktionen skal være sjov og give 

kvalitetstid sammen med familien.

Alle målgrupper blandt børnefamilierne er enige 

om, at det har mest betydning, at man kan have det 

sjovt få samvær med familien, når man besøger en 

familieattraktion på en ferie. Mens midtergrupper 

scorer højest på betydningen af at man kan have 

det sjovt, scorer preschool målgruppen højest på 

kvalitetstid og samvær med familien.

Leg og underholdning betyder mest for 

preschool målgruppen.

Den største forskel blandt målgrupperne ses på 

betydningen af, at aktiviteter er baseret på leg og 

underholdning. Mens det har stor betydning for 

børnefamilier med yngre børn (preschool), har det i 

mindre grad betydning for børnefamilier med 

teenagers.

At man har det sjovt 

At man får kvalitetstid og samvær 

med familien

At prisniveauet er rimeligt

At aktiviteterne inddrager både 

børn og voksne sammen

At der er korte køer og ventetider

At der findes mere end blot én 

type af oplevelser

At aktiviteterne er baseret på leg 

og underholdning

At der er plads og rum til mange 

mennesker

At man kan blive udfordret

Hverken / ellerIngen betydning Stor betydning

15



VALUTAKURSENS BETYDNING

12

14%
9%

6%

32%

24%

15%

Ved ikke Uenig Delvis uenig Hverken enig
eller uenig

Delvis enig Enig Under 30% 30-40% 41-50% 50%-70%

Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn: ”Udviklingen i valutakursen, hvor den danske 

krone er blevet dyrere, gør at jeg er mindre tilbøjelig til at holde ferie i Danmark.”

Andelen af enige eller meget enige på tværs af geografiske områder

Knap 40% er enige eller delvis enige i, at udviklingen i valutakursen 

har gjort det mindre attraktivt at holde ferie i Danmark.

Mens næsten 4 ud af 10 er enige at udviklingen i den danske valutakursen har 

betydning for deres ferievalg i forbindelse med ferievalg, er der kun 15%, der er 

uenige eller delvis uenige. 

Kortet til højre viser desuden, at udviklingen i den danske valutakurs har mest 

betydning for de svenske børnefamilie i Sydsverige, mens betydninger falder i takt 

med at afstanden til Danmark øges. 

(n=1.986)
(n er minimum 30)

OBS: Gotlands Län har kun 13 besvarelser og er derfor udeladt af kortet.
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BARRIERER FOR DANMARK SOM DESTINATIONSVALG

Er der nogle elementer eller parametre igennem de 

seneste år, der har gjort Danmark mindre attraktiv 

at besøge i forbindelse med en kort- eller lang 

familieferie? 

13

14%

16%

19%

22%

24%

35%

Norra Mellansverige

Östra Mellansverige

Småland med öarna

Stockholm

Västsverige

Sydsverige

Gennemsnit: 22%

(n=177-554)

22% af de svenske børnefamilier mener, 

at der er forhold, som har gjort Danmark 

mindre attraktiv at besøge.

Det er særligt svenske børnefamilie fra Syd- og 

Vestsverige, som mener, at der er nogle elementer 

eller parametre, som har gjort Danmark mindre 

attraktiv at besøge. De svenske børnefamilier 

fremhæver følgende forhold:

Priserne: Langt størstedelen fremhæver 

priserne i Danmark som dyre. Fx på 

benzin, attraktioner, oplevelser, afgifter, 

valutakurser mv.

Politiske forhold: En stor andel nævner 

også flere politiske forhold som fx den 

danske håndtering af flygtningekrisen, 

burkaforbud, racisme og grænsekontrol.

Andre mindre barrierer: Fx sprog, 

tidligere oplevelser, afstand mv. 

”Vi var i LEGOLAND to gange 
sidste år, men alt var så dyrt, at vi 
fravalgte det i år, da den danske 

krone gik endnu mere op.”

43-årig kvinde fra Östergötlands län

”Den politiske dagsorden i 
Danmark, som vi er uenige i, 

betyder at vi tøver.”

48-årig kvinde fra Stockholms län

”Man har gjort det så mange 
gange, så det er ikke så 
interessant længere.”

37-årig mand fra Hallands län

”Danmark er desværre dyrt for 
en svensk familie i dag. For os på 
østkysten er transportafstanden 

også lang.”

41-årig mand fra Stockholms län
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BENCHMARK OG 
KENDSKAB TIL 
KONKURRENTERNE



KENDSKABET TIL SEVÆRDIGHEDER OG FAMILIEATTRAKTIONER 
I SVERIGE OG DANMARK

11%

24%

82%

83%

84%

86%

90%

92%

89%

76%

18%

17%

16%

14%

10%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kosta Safaripark

Kokpunkten

Tivoli (København)

Disneyland Paris

Skara Sommarland

Astrid Lindgrens Värld

Liseberg (Göteborg)

Legoland Billund Resort

Ja Nej

n=1.986

Har du hørt om/kender du til følgende attraktioner og seværdigheder?
Ni ud af ti Svenske børnefamilier kender 

LEGOLAND  Billund Resort.

Som det fremgår af grafen til venstre, er LEGOLAND  

Billund Resort den attraktion, de svenske 

børnefamilier har hørt om/kender mest til. Derudover 

er fem øvrige attraktioner også godt kendt af 

målgruppen. Svenske børnefamilier kender mindst til 

Kosta Safaripark og Kokpunkten. 

Der ses en generel tendens til, at de ældre forældre 

(40+ år) har et højere kendskab til attraktionerne end 

de yngre forældre (18-39 år). Fx er kendskabet till 

LEGOLAND Billund Resort 89% blandt de 18-39 årige, 

mens det ligger på 95% for de 40+ årige. Forskellen er 

signifikant.

Der ses ikke nogle signifikante forskelle på kendskabet 

til LEGOLAND Billund Resort på tværs af regioner.
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ATTRAKTIONERNES BESØGSANDELE INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR

LEGOLAND Billund Resort har mange besøg fra målgrupperne med ældre børn, mens der er et stort potentiale i preschool målgruppen

Som det fremgår i grafen nedenfor, er besøgsraten højest for Liseberg efterfulgt af LEGOLAND  Billund Resort. Der er ganske store forskelle i besøgsmønstrene på 

tværs af målgrupperne. I preschool målgruppen er LLBR kun den femte mest besøgte attraktioner, og der er dermed et betydeligt potentiale for at øge tiltrækningen 

i denne målgruppe. I begge de ældre målgrupper er LLBR den anden mest besøgte attraktion kun overgået af Liseberg. 

Andel som har besøgt attraktionerne inden for de seneste fem år

20

36%

11%
19% 18% 15%

3% 4% 2%

47%

32% 30%

20%
14%

7% 6%
2%

54%

26%

10%

25%
18%

7% 6%
1%

0%

20%

40%

60%

80%

Liseberg Legoland Billund
Resort

Atrid Lindgrens
Värld

Tivoli (KBH) Skara
Sommarland

Kokpunkten Disneyland Paris Kosta Safaripark

Preschool
(n=319)

Midtergruppe
(n=486)

Teenagers
(n=321)



ATTRAKTIONERNES 
BESØGSANDELE INDENFOR 
DE SENESTE 5 ÅR

0%

LEGOLAND Billund Resort tiltrækker særligt 

svenske børnefamilier fra Syd- og 

Västsverige.

Som det fremgår af grafen til højre tiltrækker 

LEGOLAND Billund Resort især en høj andel af 

børnefamilier fra Sydsverige. I Sydsverige konkurrerer 

LLBR især med attraktioner som Liseberg og Tivoli i 

København. Derudover tiltrækker LEGOLAND Billund 

Resort også især børnefamilier fra Västsverige, hvor 

de også i høj grad konkurrerer med Liseberg. Astrid 

Lindgrens Verden og Skara Sommarland er også 

populære attraktioner blandt børnefamilierne i 

Västsverige. 

LEGOLAND Billund Resort opnår de laveste 

besøgsandele blandt børnefamilier i Östra- og Norra 

Mellansverige samt Småland og Øerne.

n=168-518
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Småland/öarna Östra Mellansverige Stockholm

Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige

Liseberg

LEGOLAND Billund 
Resort

Astrid Lindgrens 
värld

Tivoli (KBH)

Skara Sommarland

Kokpunkten

Disneyland Paris

Kosta Safaripark

Andel som har besøgt attraktionerne inden for de seneste fem år

100%



SVENSKE BØRNEFAMILIERS 
FREMTIDIGE BESØGS-
POTENTIALE

Hvor sandsynligt er det, at du vil besøge følgende attraktioner inden for det næste år på en familieferie, 

hvor I tager minimum én overnatning?

Hverken / ellerUsandsynligt Sandsynligt

LEGOLAND Billund Resort er især attraktiv 

blandt prechool målgruppen og 

børnefamilier i midtergruppen.

Børnefamilierne i prechool og midtergruppen finder 

det væsentlig mere sandsynligt, at de vil besøge 

LEGOLAND Billund Resort indenfor det næste år 

sammenlignet med børnefamilier med teenagers. 

På tværs af de øvrige attraktioner ses det blandt 

andet, at preschool målgruppen finder det mest 

sandsynligt, at de vil besøge henholdsvis Astrid 

Lindgrens Verden, Liseberg eller LEGOLAND Billiund

Resort.

Blandt midtergruppen er LEGOLAND Billund Resort 

den anden mest foretrukne attraktion og overgås kun 

af Liseberg.
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Preschool
(n=226-308)

Midtergruppe
(n=350-469)

Teenagers
(n=252-311)

Liseberg

LEGOLAND Billund 
Resort

Skara Sommarland

Tivoli (KBH)

Astrid Lindgrens 
Värld

Kokpunkten

Disneyland Paris

Kosta Safaripark



SVENSKE BØRNEFAMILIERS 
FREMTIDIGE BESØGS-
POTENTIALE

Geografien har signifikant betydning for, 

om man forventer at besøge LEGOLAND  

Billund Resort eller andre attraktioner

Som det fremgår i grafen til højre, er der tydelige 

regionale forskelle, når det gælder de svenske 

børnefamiliers besøgsforventninger. 

Besøgsforventningen til LEGOLAND Billund Resort for 

børnefamilier i Norra Mellansverige er signifikant 

lavere end hhv. Östra Mellansverige, Småland och

öarna og Sydsverige. Derudover er der signifikant 

flere børnefamilier i Sydsverige, der finder det 

sandsynligt at opleve attraktionen inden for det næste 

år.
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Hvor sandsynligt er det, at du vil besøge følgende attraktioner inden for det næste år på en familieferie, 

hvor I tager minimum én overnatning?

Hverken / ellerUsandsynligt Sandsynligt

n=112-497

Småland/öarna Östra Mellansverige Stockholm

Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige

Liseberg

LEGOLAND Billund 
Resort

Skara Sommarland

Tivoli (KBH)

Astrid Lindgrens 
Värld

Kokpunkten

Disneyland Paris

Kosta Safaripark



BESØGSANDELE BLANDT 
SVENSKERE MED BØRN I 
PRESCHOOL ALDEREN

0%

LEGOLAND Billund Resort tiltrækker flest 

besøgende fra preschool målgruppen i 

Sydsverige.

Som det fremgår af figuren til højre, besøger 

preschool målgruppen i Syd- og Västsverige især 

Liseberg.

Blandt preschool målgruppen i Stockholm er Liseberg

og Tivoli i København besøgt af stort set lige mange, 

mens de fra Östra Mellansverige besøger hhv. 

Liseberg og Astrid Lindgrens Värld stort set lige 

meget.

Sammenlignet med Tivoli i København har LEGOLAND 

Billund Resort stort set lige mange besøgende fra 

målgruppen i Sydsverige. Tivoli tiltrækker dog en 

højere andel af målgruppen fra Stockholm og 

Västsverige.

24

Östra Mellansverige
(n=56)

Stockholm
(n=80)

Sydsverige
(n=67)

Västsverige
(n=67)

Liseberg 

Astrid Lindgrens 
Värld

Tivoli (KBH)

Skara Sommarland

LEGOLAND Billund 
Resort

Disneyland Paris

Kokpunkten

Kosta Safaripark

Andel som har besøgt attraktionerne inden for de seneste fem år

100%

Note: Småland og öarna samt Norra Mellansverige er undladt af grafen, da datagrundlaget er for lavt.



BESØGSPOTENTIALE 
BLANDT SVENSKERE 
MED BØRN I 
PRESCHOOL ALDEREN

Hvor sandsynligt er det, at du vil besøge følgende attraktioner inden for det næste år på en familieferie, 

hvor I tager minimum én overnatning?

Hverken / ellerUsandsynligt Sandsynligt

Östra Mellansverige
(n=56)

Stockholm
(n=80)

Sydsverige
(n=67)

Västsverige
(n=67)

Astrid Lindgrens 
Värld

Liseberg

LEGOLAND Billund 
Resort

Skara Sommarland

Tivoli (KBH)

Kosta Safaripark

Kokpunkten

Disneyland Paris

Note: Småland og öarna samt Norra Mellansverige er undladt af grafen, da datagrundlaget er for lavt.

LEGOLAND Billund Resort har et stort 

potentiale for fremadrettet at tiltrække 

preschool målgruppen.

LEGOLAND Billund Resort er den anden mest 

attraktive attraktion blandt preschool målgruppen i 

både Östra Mellansverige, Stockholm og Sydsverige, 

mens det er den tredje mest attraktive blandt 

målgruppen i Västsverige.

LEGOLAND Billund Resort er væsentligt mere attraktiv 

end Tivoli på tværs af alle regioner.
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DESTINATIONEN 
LEGOLAND BILLUND 
RESORT



22%

35%

22%

9%

9%

4%

16%

33%

32%

13%

4%

3%

6%

32%

37%

16%

6%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

Jeg har besøgt LLBR flere gange

Jeg har besøgt LLBR en enkelt gang

Jeg kender til LLBR, men har ikke besøgt
den

Jeg kender kun LLBR af navn

Jeg kender slet ikke LLBR

Ved ikke

Preschool
(n=308-313)

Midtergruppe
(n=476-483)

Teenagers
(n=312-316)

KENDSKAB TIL 
LEGOLAND BILLUND 
RESORT

Hvor godt kender du LEGOLAND  Billund Resort (LLBR) i relation til antal gange, I har besøgt 

attraktionen? 

Selvom preschool målgruppen i mindre 

grad har besøgt, så bunder det kun 

delvist i manglende kendskab.

I preschool målgruppen er der ganske vist flest, 

der svarer, at kun kender LLBR af navn. Men flest 

svarer, at de kender LLBR, men bare ikke har 

besøgt det. 

Der er flere genbesøg blandt dem med 

ældre børn

Andelen, der har besøgt LLBR flere gange, er 

størst i gruppen med de ældste børn, som også 

har haft længst tid til at besøge.  

27



KENDSKAB TIL LOKALE 
ATTRAKTIONER PÅ 
TVÆRS AF MÅLGRUPPER

LEGOLAND er fyrtårnet i LLBR, men 

Lalandia kendes også af de fleste.

Dataene viser, at uanset børnenes alder, kender 

signifikant flere til Legoland som attraktion end 

de øvrige attraktioner i LLBR. Kendskabet 

svinger mellem 88%-92%.

Lalandia følger trop med et ganske betydeligt 

kendskab på mellem 54% og 67%, hvor 

kendskabet er højest blandt midtergruppen og 

teenagers.

Kun få (under 10%) kender henholdsvis Tirpitz, 

Koldingshus og Ribe Vikingecenter.

Hvilke af følgende attraktioner kender du til eller har hørt om i Danmark?

n=1.986
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0% 100%

4%

5%

5%

21%

54%

88%

1%

6%

8%

14%

21%

67%

92%

6%

8%

6%

14%

63%

89%

Preschool
(n=308-313)

Midtergruppe
(n=476-483)

Teenagers
(n=312-316)

Legoland

Lalandia

LEGO House

Givskud Zoo

Ribe Vikingecenter

Koldinghus

Tirpitz



KENDSKAB TIL LOKALE 
ATTRAKTIONER PÅ 
TVÆRS AF REGIONER

Der ses en stor spredning på kendskabet 

til Lalandia.

Der er i gennemsnit 64% af svenskerne med 

børn, der kender Lalandia. På tværs af 

regionerne i Sverige, ses der dog en stor 

spredning på kendskabet, hvor det er lavest i 

Stockholm og Norra Mellansverige med 

kendskabsandele på henholdsvis 47% og 55%.

Kendskabet er dog næsten ligeså højt som for 

Legoland i Sydsverige, hvor det ligger på 

omkring 84%

Hvilke af følgende attraktioner kender du til eller har hørt om i Danmark?

n=168-518
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0% 100%

Småland/öarna Östra Mellansverige Stockholm

Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige

Legoland

Lalandia

LEGO House

Givskud Zoo

Ribe Vikingecenter

Koldinghus

Tirpitz



POTENTIALE FOR FREMTIDIGT BESØG I LEGOLAND BILLUND RESORT 

5%

20%

18%

24%

24%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meget sandsynligt

Sandsynligt

Hverken / eller

Usandsynligt

Meget
usandsynligt

Ved ikke

Hvor sandsynlig er det, at du vil besøge LEGOLAND Billund Resort for 

at opleve deres forlystelser mv. inden for det næste år på enten en 

kort eller lang ferie?

Omkring en ud af tre svenske børnefamilier finder det sandsynligt at 

besøge LEGOLAND  Billund Resort inden for det næste år – andelen er 

klart størst i preschool målgruppen

Som det fremgår på grafen til venstre, finder 32% det sandsynligt eller meget 

sandsynligt, at de vil besøge attraktionen inden for det næste år. 

Ser man på fordelingen på tværs af målgrupperne, er der signifikant flere 

svenske børnefamilier med børn i preschool alderen, der finder et besøg 

sandsynligt, mens det er lavest for teenagers. 

n=1.986
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Preschool
(n=319)

Midtergruppen
(n=486)

Teenagers
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BESØGSPOTENTIALE 
PÅ TVÆRS AF 
REGIONERNE

LEGOLAND Billund Resort har det 

største besøgspotentiale blandt 

svenske børnefamilier i 

Stockholm (målt i antal).

Som det fremgår til højre, er potentialet 

procentuelt højest i Sydsverige (37%) 

samt i Småland og Øerne (37%), mens det 

er lavest i Norra Mellansverige (19%). Ser 

man på fordelingen ift. antallet, er 

potentialet højest i Stockholm (325.000) 

og Västsverige (260.000), mens det er 

lavest i Norra Mellansverige (60.000).

Sammenlignet med tidligere 

besøgsandele i de enkelte regioner, ses 

der desuden et væsentligt potentiale i at 

tiltrække børnefamilier fra Småland og 

öarna samt Östra Mellansverige. Her er 

de tidligere besøgsandele væsentligt 

lavere end det fremtidige 

besøgspotentiale.
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Sydsverige

Tidligere besøgene 
(seneste 5 år)

34%
210.000

Besøgspotentiale 
(næste år)

37%
230.000

Västsverige

Tidligere besøgene 
(seneste 5 år)

32%
260.000

Besøgspotentiale 
(næste år)

32%
260.000

Östra Mellansverige

Tidligere besøgene 
(seneste 5 år)

21%
145.000

Besøgspotentiale 
(næste år)

32%
214.000

Stockholm

Tidligere besøgene 
(seneste 5 år)

27%
275.000

Besøgspotentiale 
(næste år)

32%
325.000

Småland och öarna

Tidligere besøgene 
(seneste 5 år)

23%
80.000

Besøgspotentiale 
(næste år)

37%
125.000

Norra Mellansverige

Tidligere besøgene 
(seneste 5 år)

22%
70.000

Besøgspotentiale 
(næste år)

19%
60.000

*NOTE: Befolkningstallet er opgjort som personer med børn i husstanden, hvor yngste 

barn er 0-14 år, da disse tal er tilgængelige fra SCB (https://www.scb.se/). 

Besøgspotentialet er defineret som andelen, der finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil 

besøge LEGOLAND Billund Resort indenfor det næste år gangen med befolkningstallet i målgruppen* 



FORVENTET BESØGSLÆNGDE
Hvor langt et ophold kunne du forestille dig, at I ville booke i området, hvis I skulle dertil?

En beskrivelse* af destinationen har en positiv indvirkning 

på børnefamiliernes forventede besøgslængde.

Inden beskrivelsen af LEGOLAND Billund Resort præsenteres for 

respondenterne, angiver omkring 21%, at de vil bruge mindst 4 

dage i området. Efter beskrivelsen stiger denne andel til 27%, 

hvilket understreger, at beskrivelsen har en positiv indvirkning på 

de svenske børnefamiliers forventede besøgslængde. 

Omkring 7 ud af 10 angiver den samme besøgslængde før og efter 

beskrivelsen, mens 23% angiver en længere besøgslængde og 7% 

en kortere besøgslængde efter beskrivelsen. Beskrivelsen 

medfører en stigning i den forventede besøgslængde på omkring 

0,2 dage.

Denne tendens ses på tværs af alle grupper. Det er dog især yngre 

forældre på under 40 år (26%), forælde med børn i preschool

alderen (25%) samt forældre fra Stockholm (25%), som angiver en 

længere besøgslængde efter beskrivelsen.
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n=1.857

*Respondenterne er blevet præsenteret for følgende beskrivelse: LEGOLAND Billund Resort vil være Europas mest attraktive destination for børnefamilier. Destinationen har fokus på 

oplevelser til hele familien, der rummer leg, vand og natur både inde og ude. Destinationen tilbyder således diverse oplevelser ude i naturen men også i form af diverse seværdigheder og 

attraktioner såsom LEGOLAND, Skandinaviens største vandland Lalandia og Givskud Zoo. Destinationen ligger i køreafstand og eventuel en kort færgeovergang fra Sverige, og det er 

muligt at komme rundt i hele området med bil.
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FORVENTET 
BESØGSTIDSPUNKT

Hvornår er det sandsynligt, at du vil besøge LEGOLAND Billund Resort i forbindelse med en kort eller 

lang familieferie? (flere kryds muligt)

Størstedelen finder det sandsynligt, at de 

vil besøge LEGOLAND Billund Resort i 

sommersæsonen. 

Som det fremgår af figuren til højre, finder 

80% af de adspurgte svenskere det mest 

sandsynligt, at de vil besøge LEGOLAND Billund 

Resort på en lang ferie i sommersæsonen. 

På de korte ferierejser, er sommersæsonen 

ligeledes mest populær, med 70% der finder 

det mest sandsynligt, at de vil besøge her. Det 

ses dog, at ydersæsonerne (forår og efterår) er 

et mere sandsynligt besøgstidspunkt på en 

kort fremfor lang ferierejse.

Der ses ikke nogle væsentlige forskelle på 

tværs af geografiske områder og målgrupper, 

bortset fra at der er signifikant færre fra Norra 

Mellansverige, der finder det sandsynligt at 

besøge LEGOLAND Billund Resort på en kort 

ferie i foråret.
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n=1.857

13%

84%

20%

28%

70%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Efterår

Sommer

Forår

Kort ferie Lang ferie

Der er signifikant færre fra Norra 
Mellansverige, der vil besøge på 

en kort ferie i foråret.



SUPPLERENDE 
OPLEVELSER IFM. ET 
BESØG HOS LEGOLAND 
BILLUND RESORT

Hvilke typer oplevelser ville I efterspørge ud over selve LEGOLAND, der vil kunne forlænge jeres ophold hos 

LEGOLAND  Billund Resort?

Oplevelser i zoologiske haver og shopping 

foretrækkes blandt målgrupperne.

Dataene viser, at svenske børnefamilier med børn 

i preschool og midtergruppen foretrækker 

oplevelser i zoologiske haver, hvorimod teenagere 

foretrækker shoppingoplevelser. Her har 

LEGOLAND  Billund Resort muligheden for at 

sammensætte og markedsføre nogle produkter og 

pakker, der tiltrækker de enkelte målgrupper ud 

fra deres substituerende behov, således 

opholdets længde kan forøges. 

Der er stor variation blandt 

målgrupperne.

Som det fremgår af grafen til højre, er der stor 

variation blandt målgrupperne. Målgrupperne er 

dog enige i, at de mindst efterspørger 

kulturoplevelser og outdoor oplevelser som det 

substituerende produkt til deres ophold hos 

LEGOLAND Billund Resort.
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Kulturoplevelser (kirker, 

museer mv.)

Shoppingoplevelser

Outdoor oplevelser (hiking, 

cykling mv.)

Oplevelser i zoologiske 

haver

Akvarieoplevelser

Andre forlystelses-

parker

Naturoplevelser (strand, 

skov mv.)

Gastronomioplevelser 

(café, restauranter mv.)

Preschool
(n=308-313)

Midtergruppe
(n=476-483)

Teenagers
(n=312-316)
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Hvis du skulle besøge LEGOLAND  Billund Resort, hvilke produktsammensætninger finder du da 

attraktive? 

Preschool
(n=308-313)

Midtergruppe
(n=476-483)

Teenagers
(n=312-316)

50 %

PRODUKT-
SAMMENSÆTNINGERS 
ATTRAKTIVTET

Pakke 4 er den mest attraktive 

produktsammensætning på tværs af 

målgrupper.

Som det fremgår af grafen til højre, er pakke 4 

den mest attraktive uanset målgruppe. Alle 

målgrupperne vil således foretrække en pakke 

med entrébilletter til LEGOLAND inklusiv 

overnatning.

Der er stor variation mellem 

målgrupperne. 

Preschool finder i højere grad pakke 1, 3 og 4 

attraktive end de øvrige målgrupper. Derudover 

er der signifikant flere teenagere, der ytrer, at 

der ikke er nogle af de viste 

produktsammensætninger, der er attraktive. 

Pakke 4: Entrébilletter til LEGOLAND 
inklusiv overnatning

Pakke 7: All inclusive med transport, 
overnatning, entrébilletter og forplejning

Pakke 3: Entrébilletter til alle attraktioner 
jeg gerne vil besøge

Pakke 2: Entrébilletter till LEGOLAND og 
en anden attraktion i nærområdet

Pakke 1: Entrébilletter til LEGOLAND

Pakke 6: Entrébilletter til LEGOLAND inkl. 
overnatning og transport

Pakke 5: Entrébilletter til LEGOLAND inkl. 
transport

Ingen af produktsammensætningerne er 
attraktive

0 %
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Hvis du skulle besøge LEGOLAND  Billund Resort, hvilke produktsammensætninger finder du da 

attraktive? 

50 %

PRODUKT-
SAMMENSÆTNINGERS 
ATTRAKTIVTET

Pakke 4 er den mest attraktive 

produktsammensætning på tværs af alle 

regioner.

Uanset region er pakke 4 med entrébilletter 

til LEGOLAND inklusiv overnatning den mest 

foretrukne pakke blandt de svenske 

børnefamilier.

Der er væsentlige variationer på tværs af 

regioner.

Mens all inclusive pakken eller pakken med 

entrebilletter inkl. overnatning og transport 

er mere populære blandt svenskere fra 

fjernere liggende regioner (fx Östra- eller 

Norra Mellansverige), er pakken med 

entrebillet til LEGOLAND og en anden 

attaktion mere populære i regioner som 

Sydsverige og Småland med öarne.

Pakke 4: Entrébilletter til LEGOLAND 
inklusiv overnatning

Pakke 7: All inclusive med transport, 
overnatning, entrébilletter og forplejning

Pakke 3: Entrébilletter til alle attraktioner 
jeg gerne vil besøge

Pakke 2: Entrébilletter till LEGOLAND og 
en anden attraktion i nærområdet

Pakke 1: Entrébilletter til LEGOLAND

Pakke 6: Entrébilletter til LEGOLAND inkl. 
overnatning og transport

Pakke 5: Entrébilletter til LEGOLAND inkl. 
transport

Ingen af produktsammensætningerne er 
attraktive

0 %

Småland med öarna Östra Mellansverige Stockholm

Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige
n=168-518



PRISVILLIGHED VED 
BESØG I LEGOLAND
BILLUND RESORT
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Majoriteten af svenske børnefamilier vil 

betale mellem 2.000 – 6.000 SEK. for et 

ophold hos LLBR. 

Som det fremgår på grafen til højre, vil 

størstedelen af de svenske børnefamilier betale 

mellem 2-6.000 SEK. Der ses kun mindre 

forskelle på tværs af målgrupperne.

Jf. attraktionens prisniveau (se under 

annoncetestene) kan der konkluderes, at 

LEGOLAND  Billund Resorts prisniveau er en 

anelse højere end hvad majoriteten af de 

svenske børnefamilier vil betale for et ophold 

hos attraktionen. Attraktionen har derfor en 

udfordring samt potentiale i at tilbyde pakker, 

hvor den samlede pris for familien ligger i dette 

prisleje.

Hvilken pris vil du være villig til at betale i alt for et ophold for din familie i LEGOLAND Billund 

Resort?
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Max 6.000 SEK
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Max 15.000 SEK

Mere end 15.000 SEK



PRISVILLIGHED VED 
BESØG I LEGOLAND
BILLUND RESORT

38

Der ses kun mindre forskelle i 

prisvilligheden på tværs af regionerne.

Mellem 46-58% af de svenske børnefamilier vil 

betale 6.000 SEK eller mere for et ophold i 

LEGOLAND Billund Resort. Der ses således kun 

mindre forskelle på tværs af regionerne.

Analyserne indikerer at prisvilligheden er størst 

blandt de adspurgte svenskere i Stockholm, 

mens den omvendt er lavest i Östra- og Norra 

Mellansverige.

Hvilken pris vil du være villig til at betale i alt for et ophold for din familie i LEGOLAND Billund 

Resort?
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n=168-518



PRISVILLIGHED VED 
BESØG I LEGOLAND
BILLUND RESORT
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Der er en meget stærk sammenhæng 

mellem de svenske børnefamiliers 

besøgsvillighed og deres prisvillighed.

Som det fremgår af figuren til højre er der en 

stærk og statistisk signifikant sammenhæng 

mellem børnefamiliernes besøgsvillighed og 

hvor meget de er villige til at betale for et 

ophold i LEGOLAND Billund Resort.

Cirka en tredjedel af de, der finder det meget 

usandsynligt, at de vil besøge LEGOLAND Billund 

Resort er villige til at betale 6.000 SEK eller 

mere for et ophold. Til sammenligning svarer 

denne andel til hhv. 66% og 71% blandt de der 

finder det sandsynligt eller meget sandsynligt.

Hvilken pris vil du være villig til at betale i alt for et ophold for din familie i LEGOLAND Billund 

Resort?
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Hvor sandsynlig er det, at du vil besøge LEGOLAND  Billund Resort for at opleve 

deres forlystelser mv. inden for det næste år på enten en kort eller lang ferie?



EKSPONERING OG 
ANNONCETEST 



54%
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Jeg mindes ikke at have set/hørt nogen form for
annoncering/reklame for attraktionen

Rejsebøger

Brugerbedømmelser på online sites

Anbefalinger på sociale medier

Reklamer i fjernsynet/radio

Printet materiale

Attraktionens hjemmeside

Artikler i magasiner og aviser

Reklamer på internettet

Anbefalinger fra venner og familie

18-39 år
(n=773)

40+ år
(n=1141)

EKSPONERING AF 
ANNONCE/REKLAME 
FRA LEGOLAND BILLUND
RESORT

Har set eller hørt nogen form for annoncering/reklame for attraktionen via følgende medier?

(der vises andelen, der har sagt ja til nedenstående kategorier)

Ca. halvdelen af de Svenske børnefamilier 

har ikke set eller hørt om nogen former for 

annoncering eller reklame for LLBR. 

Som det fremgår af grafen til højre, har majoriteten af 

svenske børnefamilier ikke tidligere set eller hørt om 

nogen form for annoncering eller reklame udsendt 

om LEGOLAND  Billund Resort. 

Der er flere, der har set annoncering, i Syd- og 

Västsverige, mens der er færrest i Stockholm og Norra 

Mellansverige. 

Der ses ligeledes nogle væsentlige forskelle mellem 

yngre (18-39 år) og ældre (40+ år) forældre. Det ses 

fx, at de i yngre i højere grad har hørt/set nogle 

annoncer eller reklamer i samtlige informationskilder. 

Dette understøttes af det faktum, at der er flere 

ældre forældre, der ikke tidligere har set eller hørt 

nogen form for annoncering eller reklame af 

attraktionen. 
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Andel der ikke har 
set/hørm nogen form for 
annonce/reklame:

- Stockholm: 54%
- Norra Mellansverige: 52%
- Östra Mellansverige: 48%
- Småland med öarna: 47%
- Sydsverige: 45%
- Västsverige: 44%



VURDERING AF LEGOLAND BILLUND 
RESORTS ANNONCER

Respondenterne der fik vist den 
røde annonce nævner, at den 
appellerer godt til døtrene i 

familierne. Den er også 
letforståelig, hvilket gør den 

bedre.

Respondenterne synes den er 
stereotypisk sat op og der 

mangler noget, der kan appellere 
til drenge. 

Respondenterne der fik vist den 
gule annonce siger, at den 

indeholder vigtige elementer ift. 
tekst som hvad billedet 

illustrerer: sjove oplevelser. 
Herudover pointeres, at der er 

en god, informativ tekst med en 
skarp pris. 

Den er lidt stereotypisk opsat, 
hvor de mangler noget til 

døtrene. 

Respondenterne der fik vist den 
grønne annonce forklarer, at det er 

et godt tilbud med en skarp pris. 
Derudover ytrer de, at det er et 
godt farvevalg, annoncen har. 

Brugen af børn på billedet er en 
styrke iflg. respondenterne.

De savner mere information på 
annoncen

Respondenterne der fik vist den blå 
annonce ytrer, at det er en levende 
annonce, der giver et godt visuelt 

indtryk. Derudover er mængden af 
information tilpas, da man får de 
mest relevante elementer at vide. 

Dog mener få respondenter, at den 
kunne bruge noget information, 
der knytter sig til attraktionen. 
Derudover bliver de en anelse 

bekymret ift. prisen.

46%
55%

28% 36%

Andel der har svaret, at annoncen til 
en vis grad er attraktiv (4) eller meget 

attraktiv (5) på en skala fra 1-5.

42
n=493-500



DEN BLÅ 
ANNONCE

I hvor høj grad giver annoncen dig lyst til at besøge LEGOLAND 

Billund Resort? Målt fra 1 (slet ikke) til 5 (i meget høj grad)

43

3,1

3,1

3,3

3,3

3,5

3,5

Västsverige

Stockholm

Östra Mellansverige

Sydsverige

Småland med öarna

Norra Mellansverige

Gennemsnit: 3,2

(n=176-554)

Den blå annonce giver flest børnefamilier i Norra 

Mellansverige samt Småland og øerne lyst til at besøge LLBR.

”Vi har flere børn end blot 2, og de 
fleste tilbud er rettet til en familie 

på 4. Derfor ville jeg fravælge 
attraktionen

43-årig kvinde fra Stockholm län

”Det ser positivt og farverigt ud. Vi 
bliver også præsenteret for mange 

gode aktiviteter”

35-årig kvinde fra Dalarnas län

”Det er en meget talende annonce, 
som jeg sagtens ville kunne vise 

mine børn. Så kunne vi snakke om, 
hvad vi kunne se/opleve”

36-årig kvinde fra Blekinge län



DEN GRØNNE 
ANNONCE

44

”Jeg synes, der burde være noget 
med LEGO i annoncen, og at 

adgangen til Legoland er 
inkluderet i prisen”

37-årig kvinde fra Västra Götlands
län

”Det er en rigtig god pris for et 
ophold hos attraktionen. Havde 
ønskes, de har brugt færre ting i 

selve billedet, da det bliver en 
anelse forvirrende”

41-årig mand fra Skånes län

”Det er et godt og interessant 
tilbud, og jeg er nysgerrig på mere, 

og det er super, at man kun 
betaler for 2 nætter”

40-årig kvinde fra Västra Götalands 
län

3,3

3,3

3,4

3,4

3,5

3,5

Västsverige

Stockholm

Sydsverige

Östra Mellansverige

Småland med öarna

Norra Mellansverige

Gennemsnit: 3,4

(n=176-554)

Den grønne annonce giver flest børnefamilier i Norra 

Mellansverige samt Småland og øerne lyst til at besøge LLBR.

I hvor høj grad giver annoncen dig lyst til at besøge LEGOLAND 

Billund Resort? Målt fra 1 (slet ikke) til 5 (i meget høj grad)



DEN RØDE 
ANNONCE
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”Hvad har Legoland med en 
voksenudklædt prinsesse at gøre? 

Det virker ideforladt”

38-årig kvinde fra Västra Götlands
län

”Der ser ud til, at man får gode 
minder og oplevelser med sine 

børn hos Legoland Billund Resort”

55-årig kvinde fra Uppsala län

”Billedet er ikke attraktivt, men 
teksten vakte min interesse. Jeg 
synes dog, at prisen er for høj”

33-årig kvinde fra Skånes län
2,4

2,6

2,6

2,7

2,8

3,1

Stockholm

Sydsverige

Östra Mellansverige

Västsverige

Norra Mellansverige

Småland med öarna

Gennemsnit: 2,6

(n=176-554)

Den røde annonce giver flest børnefamilier i Småland og øerne 

lyst til at besøge LLBR.

I hvor høj grad giver annoncen dig lyst til at besøge LEGOLAND 

Billund Resort? Målt fra 1 (slet ikke) til 5 (i meget høj grad)



DEN GULE 
ANNONCE
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”Der er ikke noget unikt over 
annoncen. Den ligner alle andre 

attraktioners”

47-årig mand fra Västmanlands län

”Drengen ser glad og 
forventningsfuld ud. Prisen er rimelig 

for en familie på 4 for tre nætter”

35-årig mand fra Östergötlands län

”Hvis teksten ikke var præsenteret, 
havde jeg ikke gættet, at det var en 
reklame for Legoland Billund Resort. 

Gør bedre brug af billeder”

28-årig kvinde fra Östergötlands län

2,5

2,8

2,8

2,9

3,0

3,0

Norra Mellansverige

Västsverige

Sydsverige

Stockholm

Småland med öarna

Östra Mellansverige

Gennemsnit: 2,8

(n=176-554)

Den gule annonce giver flest børnefamilier i Östra

Mellansverige samt Småland og øerne lyst til at besøge LLBR.

I hvor høj grad giver annoncen dig lyst til at besøge LEGOLAND 

Billund Resort? Målt fra 1 (slet ikke) til 5 (i meget høj grad)



ANNONCERNES PERFORMANCE 
PÅ TVÆRS AF MÅLGRUPPER

I hvor høj grad giver annoncen dig lyst til at besøge LEGOLAND Billund Resort?

Preschool
(n=71-89)

Midtergruppe
(n=104-125)

Teenagers
(n=73-81)

Annoncen med pris pr. person klarer sig bedst på tværs 

af alle målgrupper.

Som det fremgår af grafen til højre, giver den anden annoncen 

(pris pr. person med variation af oplevelser) den bedste effekt i 

forhold til at tiltrække svenske børnefamilier på tværs af alle 

målgrupper. Annoncen klarer sig bedst i midtergruppen og 

preschool målgruppen.

Mens yngre forældre (under 40 år) vurderer annonce nr. 1 og 2 

lige højt, performer annonce 2 (pris pr. person) en anelse bedre 

en annonce 1 (samlet gruppepris) blandt de ældre forældre (40+ 

år). Det er ligeledes interessant, at de yngre forældre generelt 

vurderer annonce nr. 1 og 3 signifikant højere end de ældre.

Der ses ikke nogle signifikante forskelle på tværs af køn – både 

mænd og kvinder synes bedst om annonce nr. 2 og hernæst 

annonce nr. 1, mens annonce nr. 3 og 4 er dem der har den 

mindste attraktivitet. Analyserne indikerer dog, at mændene 

reagerer en anelse mere positivt på de kønsspecifikke annoncer 

end kvinderne, mens forskellene kan ikke betegnes som 

signifikante.
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Hverken / ellerSlet ikke I meget høj grad
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ANTALLET AF FERIER OG DESTINATIONSVALG
Graferne er opdelt mellem hhv. korte- og lange ferier

Hvor mange korte og lange ferie med overnatning har du været på sammen med 

din familie (dvs. hvor husstandens børn var med) inden for det seneste år?
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Hvis du tænker tilbage på jeres seneste korte/lange familieferie, I hvilket 

land blev denne afholdt? 
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FERIETYPE
Graferne er opdelt mellem hhv. korte- og lange ferier
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Kort ferie
(n=912)

Lang ferie
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Hvilken type ferie var din seneste ferierejse?
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PRIMÆRE OVERNATNINGSFORM
Graferne er opdelt mellem hhv. korte- og lange ferier
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Hvilken primær overnatningsform gjorde I brug af i forbindelse med jeres seneste korte/lange familieferie?
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Kort ferie
(n=722)

Lang ferie
(n=781)

FORBRUG
Graferne er opdelt mellem hhv. korte- og lange ferier

Hvor mange SEK brugte I i alt på jeres seneste korte/lange familieferie? Angiv venligst det samlede forbrug, hvor alt er inkluderet

Ved-ikke besvarelser er ekskluderet
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BESLUTNINGSTAGER(E)
Graferne er opdelt mellem hhv. korte- og lange ferier

Tænk venligst tilbage på din seneste kort/lange familieferie. Hvem deltog aktivt i beslutning om, hvor ferien skulle gå hen?

n=915
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BESLUTNINGSTAGER(E)
Graferne er opdelt mellem hhv. korte- og lange ferier

I hvilken grad var følgende involveret i beslutningen om, hvor ferie skulle gå hen? (kun grupper med minimum 50 besvarelser er fremstillet)
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EPINION AARHUS

HACK KAMPMANNS PLADS 1-3 

8000 AARHUS C  

DENMARK

T: +45 87 30 95 00

E: AARHUS@EPINIONGLOBAL.COM

EPINION COPENHAGEN

RYESGADE 3F

2200 COPENHAGEN N  

DENMARK

T: +45 87 30 95 00

E: COPENHAGEN@EPINIONGLOBAL.COM

EPINION OSLO

BISKOP GUNNERUS GATE 2

0155 OSLO 

NORWAY

T: +47 97 11 73 50

E: OSLO@EPINIONGLOBAL.COM

EPINION SINGAPORE

60 PAYA LEBAR ROAD

#08-43 PAYA LEBAR SQUARE

SINGAPORE

E: CONTACT@EPINIONGLOBAL.COM

EPINION STAVANGER

KLUBBGATEN 4

4006 STAVANGER 

NORWAY

T: +47 90 17 18 99

E: STAVANGER@EPINIONGLOBAL.COM

EPINION SAIGON

11TH FL, DINH LE BUILDING,

1 DINH LE, DIST. 4, HCMC 

VIETNAM

T: +84 8 38 26 89 89

E: HCMC@EPINIONGLOBAL.COM

WWW.EPINIONGLOBAL.COM

EPINION HAMBURG

ERICUSSPITZE 4

20457 HAMBURG  

GERMANY

T: +43 (0)699 13180416

E: HAMBURG@EPINIONGLOBAL.COM

EPINION LONDON

D’ALBIAC HOUSE (ROOM 1015-1017)

CROMER ROAD, HEATHROW CENTRAL AREA

HOUNSLOW, TW6 1SD

T: +44 (0) 7970 020793

E: LONDON@EPINIONGLOBAL.COM

EPINION MALMÖ

ADELGATAN 5

21122 MALMÖ 

SWEDEN

E: CONTACT@EPINIONGLOBAL.COM

EPINION VIENNA

HAINBURGERSTRASSE 20/7

1030 VIENNA

AUSTRIA

T: +43 (0)699 13180416 

E: VIENNA@EPINIONGLOBAL.COM


